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2021 fyller BAB 100 år och det är med stor 
tillförsikt som vi tittar i backspegeln samtidigt 
som vi blickar framåt. Under dessa 100 år har 
vi som företag utvecklats till att idag erbjuda 
kunden kompletta bygg-, byggservice- samt 

anläggningstjänster. Vi har gått från ett mindre 
byggserviceföretag till att idag vara ungefär 250 
medarbetare, med hela Skåne och Halland som 
geografiskt verksamhetsområde. 

Vi kommer fortsätta att göra allt som står i vår 
makt för att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för kund, medarbetare och samhälle. 
Vår övertygelse om att ha så mycket egen 
personal som möjligt, har resulterat i att vi nu 

är en av byggindustrins största arbetsgivare i 
södra Sverige. Det ställer naturligtvis höga krav 
på oss som arbetsgivare och innebär att vi hela 
tiden måste lyssna på kunder och medarbetare. 
I sin tur ger det oss möjlighet att ligga steget före.

Med 100-årig tradition av byggande är BAB företaget som utvecklats 
positivt och som alltid strävar efter att ligga i framkant

HISTORISK ÅTERBLICK HISTORISK ÅTERBLICK



När BAB Byggtjänst sålde sin entreprenad- 
rörelse 2001, var det bröderna Christer och 
Kenneth Andersson från Ängelholm som köpte 
företaget. Båda två hade tidigare arbetat på BAB. 
När de tog över var Kenneth och Christer försik-
tigt positiva när de berättade om sina framtids- 

planer och företagets utveckling. Deras motto var 
att skynda långsamt och sätta sig in i verksam-
heten innan de ville genomföra större föränd-
ringar. Karl-Erik Nilsson som var dåvarande VD 
var mycket nöjd med affären och sa redan då att 
företaget hamnat i goda händer. 
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När bröderna kom till Åstorp

HISTORISK ÅTERBLICK HISTORISK ÅTERBLICK



Det har varit en sann glädje genom åren att 
tillsammans med medarbetarna skapa varaktiga 
byggnader som skall vara till för våra beställare, 
vare sig det är bostäder, kontor eller samhälls-
byggnader. 
 
På BAB hade vi som anställda och företags-
ledare en fantastisk stimulerande livsgärning 
tillsammans. Byggentreprenadverksamheten 
förändrades mycket under de 35 år som vi 
var verksamma i branschen, då stora delar av 
hantverksinsatserna blev till allt mer industriellt 
byggande. När bolaget drabbades av företags-
ledarens plötsliga bortgång och vi fem erbjöds 
köpa företaget, så var det med stor respekt och 
nervositet som vi tog oss an utmaningen. Före-
taget hade då ca 110 anställda. Men det goda 
rykte som fanns i beställarledet, mycket eget 
arbete och support från många människor kring 
oss bidrog till att vi kunde utvecklas.

Av de som senare blev företagets ledare var 
Folke Kristoffersson den som först började på 
BAB. Jean Tengvall kom till företaget efter stu-
dierna 1964. Han var företagets VD under 20 år 
och även skapare till företagets logotype. 

Thomas Steen föddes in i företaget då pappa 
Stig var tidigare delägare. I en expanderande fas 
i slutet av 60-talet anställdes Karl Erik Nilsson 
som övertog VD-ansvaret 1994 efter Jean. 

Till en början byggde BAB främst villor och bo-
städer i flera nordvästskånska kommuner. Senare 
blev det mest samhällsbyggnader i olika former 
såsom skolor och industribyggnader. Vi vill även 
framhålla våra medarbetare och den låga perso-
nalomsättning som vi haft hos BAB. 
På 1960- och 1970-talet var det till och med 
kutym hos oss att man anställde folk från trak-
ten där entreprenaden skulle genomföras.  

Hela tiden har korta beslutsvägar och samför-
ståndslösningar präglat vårt åtagande. Vi gladdes 
naturligtvis med våra kunder när det vi leverera-
de nyttjades optimalt och gärna om det initierade 
nya projekt. Genom åren har många beställare 
kommit tillbaka med nya projekt, vilket vi sett 
som ett mycket gott betyg. 

 
 

Samtal med Karl Erik Nilsson, Gösta Johansson, 
Thomas Steen, Jean Tengvall och Folke Kristoffersson.

”Vårt mål var att säkra den goda andan i företaget 
och att skapa trygghet för de anställda”

SAMTAL MED DE TIDIGARE ÄGARNA SAMTAL MED DE TIDIGARE ÄGARNA

Namnet BAB kommer från Byggnads AB Bertil Andersson och bildades 1954 av Albin Andersson, Bertil Andersson och Stig Steen. 

Bertil var son till Albin som före bolagsbildandet hade bedrivit byggverksamhet som byggmästare sedan 1921. Den alldagliga 

beteckningen på företaget var redan då BAB.
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Kenneth jobbade som arbetschef när han till- 
sammans med sin bror Christer förvärvade BAB, 
som var ett välrenommerat företag. Direkt från 
start kändes det att kunderna och medarbetarna 
visste vilka vi var och hade förtroende för oss, 
berättar Kenneth.
 
Företaget fick snabbt en kraftig tillväxt och BAB 
har utvecklats till att bli ett känt varumärke. 
Med närhet till större delarna av södra Sverige 
ligger vi geografiskt bra för både kunder och 
medarbetare. Vi är stolta över att vara en viktig 
arbetsgivare och aktör. Genom åren har vi 
blivit positivt bemötta av såväl kommuner som 
näringsliv.
 
Längs vägen har många förvärv gjorts och redan 
tidigt under resans gång gjordes en masterplan 
där vi investerade mycket pengar för att få möj-
lighet att växa. Sedan dess har vi skapat säkra 
affärer, där erfarenhet och rutiner har varit en
röd tråd längs vägen. Men man måste vara 
beredd på att all utveckling tar tid och det är 
viktigt att ha kraft och ork, säger Kenneth.
 

Kunderna vill ha någon som gör det som be-
ställts och de vill ha leverans från ax till limpa. 
Jag tillsammans med medarbetarna kan skriva 
under på att BAB eftersträvar att vara lyhörda, 
ansvarstagande och sätter kunden i fokus. För 
oss är det viktigt att ha en bra värdegrund med 
god arbetskultur och få förmånen att ge många 
människor chansen att jobba hos oss.
 
Det känns roligt att få vara en del av BAB när 
vi firar 100 år och jag känner en stor ödmjukhet 
och respekt. Vårt varumärke stärks och ger en 
intern stolthet. I rörelse sker utveckling och vi 
har högt i tak, stor transparens och respekt för 
varandra. Så detta är ett gott tillfälle att stanna 
upp och reflektera över vad vi tillsammans har 
åstadkommit genom åren och det skapar en 
god känsla hos oss alla i företaget.

BAB är substantiellt och uppfattas med ordning och 
reda, att vi har fötterna på jorden och är trovärdiga

KENNETH ANDERSSON – VD BAB KENNETH ANDERSSON – VD BAB

”Vi vill vara den som man alltid kan lita 
på och uppfyller förväntade kundlöften”
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1921 
Albin Andersson startar 
BAB Byggtjänst

1974 
Bolaget köps av 

Gösta Johansson,
Karl Erik Nilsson,

Thomas Steen, 
Jean Tengvall och 

Folke Kristoffersson

2001 
BrA Invest 
förvärvar BAB bygg

2005 
BrA Invest förvärvar 

Draken i Reftele

2007 
BrA Invest förvärvar 
Dogman

2008 
BrA Invest förvärvar 

Olofssons Hyvleri,
Simontorps 

Akvaristikrörelse,
Monsen Sport A/S,

3Hus Fastigheter.
och Gajaden 

Fastighetsbolag

2009 
BrA Invest förvärvar 
Konstruktions-Bakelit 
i Örkelljunga

2011 
BAB förvärvar PARAT och 

Siffes Bygg 
 

Vikingland förvärvas och 
flyttas till nya lokaler invid 
huvudkontoret och väg E4 

utanför Åstorp

Dogman förvärvar Jacson of 
Scandinavia och flyttar den 
verksamheten från Vollsjö 

till Åstorp

Årevall Plast AB förvärvas av 
Konstruktions-Bakelit

2012 
Nyemission i VikingLand.
VikingLand namnbyts till 
Living Story och flyttar in i 
nya lokaler invid 
huvudkontor i Åstorp

Konstruktions-Bakelit byter 
namn till KB Components

2013
Living Story förvärvar  

Alma Design Group

3Hus bygger 32 
lägenheter i området 
Resedan mitt i Åstorp

KB Components förvärvar 
100 % av aktierna i 

Plastunion AB

3Hus förvärvar området 
Backsippan i centrala Åstorp

KB Components beslutar 
om flytt av verksamheten 
i Värnamo till koncernens 

övriga produktionsenheter

2015
KB Components förvärvar 
Lunketec i Puebla, Mexiko

BrA Invest köper ut mino-
riteten (grundarfamiljen 
Månson) ur KB Components

KB Components etablerar 
produktion i Wuxi, Kina

BrA Invest köper ut minori-
teten i BAB Byggtjänst och 
innehar därefter 100 % av 
aktierna i det bolaget

2017 
BAB förvärvar Wilhelmssons 
Mark & Entreprenad AB
 
Wellplast AB flyttar in som 
hyresgäst i Mässhallen AB
 
Lars Holtskog förvärvar 5 % 
av aktierna i Dogman
 
Ture Johanssons Trävaru AB 
förvärvar Olofssons Hyvleri
 
Dogman förvärvar två 
zoo-butiker i Bergen samt 
öppnar flaggskeppsbutik 
i Oslo
 
Ledningsgruppens olika 
medlemmar i Dogman 
förvärvar sammanlagt 5 % 
av aktierna i bolaget

2019
KB Components förvärvar 
PM Plastics i Kanada

Dogman förvärvar Djurens 
Center i Örebro

Dogman förvärvar 
Kristianstad Zoologiska i 
Kristianstad

2016 
3Hus avyttrar Resedan

 
BrA Invest köper ut minori-

teten i Dogman och innehar 
därefter 100 % av aktierna i 

den rörelsen
 

3Hus avyttrar Vårdsippan 
och Bjuvstorp

 
Living Story avvecklas

2018
Dogman öppnar koncept-

butik på Väla köpcentrum i 
Helsingborg

Dogman förvärvar Huveröds 
Hund & Katt i Göteborg

KB Components förvärvar 
DKI Plast s.r.o. i Slovakien

2020 
KB Components förvärvar 

Placell i Gislaved 

3Hus förvärvar 167 
hyresrätter i Örkelljunga 

samt påbörjar ett stort antal 
bostadsprojekt

Tillväxt och stabilitet med långsiktiga 
förvärv och affärsmannaskap

VIKTIGA ÅRTAL FÖR BAB OCH KONCERNEN VIKTIGA ÅRTAL FÖR BAB OCH KONCERNEN
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Över tid har det varit BAB och BrA Invest över- 
tygelse om att ta långsiktiga beslut och att vara 
i rörelse som företag. Vi har också lyssnat på 
kunder och medarbetare, vilket har gett oss 

möjligheten att alltid ligga steget före. Tillsam-
mans har vi byggt upp ett starkt fundament, där 
vi fortsätter att växa i takt med ålder, erfarenhet 
och påverkan av branschen.



Vår affärsidé är att vara ett komplett entre-
prenadbolag med affärsidé att bedriva bygg-, 
anläggning- och byggserviceverksamhet i 
södra Sverige. 

Vi förenar den lokala förankringen och små-
skaligheten med det stora bolagets kapacitet. 
Tillsammans med projektutvecklaren och syster- 

bolaget Fastighets AB 3Hus, är BAB en aktör 
som kontrollerar hela bygg- och fastighetskedjan 
från råmark till färdig slutprodukt. Detta gör 
BAB mindre sårbar över konjunkturcyklerna. 

det gäller energieffektivt och miljöanpassat 
byggande. BAB skall bli en betydligt större 
entreprenör som successivt, klokt och syste- 
matiskt ökar sin marknadsandel. 

BABs vision ska vara ett ledande entreprenad- 
bolag i södra Sverige och tillsammans med syster- 
bolaget Fastighets AB 3Hus vara en naturlig 
samarbetspartner som gör skillnad. 
 
Med våra kompetenta medarbetare skall vi bidra 
till att spela en viktig roll som samhällsbyggare 
där vi gör skillnad. Vi ska ligga i framkant när 

 
Vi bygger inte bara hus – vi bygger förtroende

VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR AFFÄRSIDÉ

14 15



BAB är företaget som känner ansvar för fram-
tiden och dess utmaningar. Vår ambition är att 
vara med och skapa en tillväxt som inte drabbar 
framtida generationer.

VÄRDERINGAR (FAST)

Våra värderingar har varit avgörande i organisa-
tionen alltsedan den grundades. Vår gemen- 
samma värdegrund styr det dagliga arbetet och 
respekteras och delas av alla medarbetare i före-
taget. Hos oss är det viktigt att våra medarbetare 
får möjlighet att växa och utvecklas. Det är då 
man kan göra ett bra jobb och trivas på sitt arbete.

FÖRTROENDE

Vi bryr oss om och lyssnar till våra kunder och 
medarbetare. Vi har en rak och ärlig kommu-
nikation, en förutsättning för att bygga och 
förvalta förtroende. Vi har en öppen kultur 
vilket minimerar ryktesspridning, missförstånd 
och desinformation. 
 
ARBETSGLÄDJE

Vi skapar förutsättningar för bra relationer. 
Vi är måna om att alla ska trivas. Vi jobbar hela 
tiden för att utveckla arbetsglädjen som leder 
till bättre samarbete, nöjdare kunder och ökad 
lönsamhet. 

SAMARBETE

Vi ser till att alla förstår och respekterar varan-
dras roller. Alla ska ha samma målbild och hand-
lingsplan. Vi är öppna, ärliga och visar respekt 
oavsett vem vi möter. 
 
TRYGGHET

Vi håller vad vi lovar. Vi tror på öppenhet och 
transparens. Istället för ensidig feedback väljer vi 
att se utmaningar som gemensamma. Alla ska 
ha möjlighet att påverka.

 
Förtroende, Arbetsglädje, Samarbete och Trygghet

VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA VÄRDERINGAR
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BAB har en god lokalkännedom och är tillgäng-
liga för kunder och medarbetare. Som anställd 
finns det dessutom många möjligheter att påverka 
till det bättre. 

Arbetsdagarna är väldigt varierande. I min roll 
måste man vara tillgänglig, kunna prioritera och 
vara beredd på att hantera akuta situationer. 
Sedan jag började här för 10 år sedan har före-
taget vuxit och kontoren i Malmö och Halmstad 
har tillkommit. Jag har utvecklas mycket, från 
att jag började som ekonomiassistent till att jag 
för några år sedan fick möjligheten att gå in i 
min nuvarande roll som HR-ansvarig. 

Jag besöker kontinuerligt samtliga kontor och 
arbetsplatser, och är med när det rör medarbetar-
frågor. På BAB får man möjlighet att vara med 
och påverka och även om företaget vuxit kraftigt 
de senaste åren så känns det fortfarande familjärt 
och enkelt att få god personkontakt. 

I min roll strävar jag efter att ständigt vara när- 
varande och delaktig i samtal med våra medar-
betare. Vilket ger mig mycket personkontakt och 
känsla för hur våra anställda trivs och mår. 
 
För oss är det viktigt med vidareutveckling och 
utbildningar för våra medarbetare. Vi har vår 
interna utbildning som heter BAB-skolan, där 
olika utbildningar finns sammanställda. Det är 

en spännande resa för våra anställda som jag är 
stolt över att vi har tagit fram. Vi pratar mycket 
om våra värdeord, då de är viktiga för oss, medar-
betarna ska känna det och kunden ska uppleva det.  
 
Ett av våra värdeord är Arbetsglädje, vilket vi 
ständigt strävar efter att skapa, genom att lyssna 
på medarbetarna, försöka göra förändring och 
skapa ett mervärde. Det är också ett återkom-
mande ord på medarbetarsamtalen, vilket visar 
på att de trivs, att vi har nära samarbete och 
känner fullt förtroende för varandra. 

Ett spännande företag som ser ett värde i att hela tiden 
utvecklas tillsammans med sina medarbetare

THERESE PERSSON – HR-ANSVARIG THERESE PERSSON – HR-ANSVARIG

”Jag är stolt över att 
få vara en del av den 
utvecklingsresa som 
BAB har gjort under 
dessa år”
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Sedan Rickard började på BAB 2001 har det 
onekligen hänt en del. 
 
Idag är Rickard byggregionchef i Nordvästra 
Skåne och Halland, men han började som entre- 
prenadsnickare, där det till stor del var blandade 
jobb så som renoveringar och nybyggnationer. 

Här har man goda möjligheter att utvecklas, 
själv har jag gått från hantverkare, platschef, 
arbetschef till att nu vara regionchef. När jag 
började så var vi endast ett fåtal hantverkare. 
Med tiden har nya visioner tagit form och vi 
anade inte då att vi skulle bli så stora. Kenneth 
satte upp höga mål och med dem har vi vuxit. 
Men det har varit viktigt att växa med sans 
och ordning i alla processer. 

För mig är det viktigt att ha ett paraplypers- 
pektiv och se hela organisationen och alla 
medarbetare. Vi har korta beslutsvägar, vill 
inte sväva iväg och dras ifrån varandra, utan 
vi jobbar som ett team.

BAB jobbar med hela spektrat och tar hand om 
projektet hela vägen. Det ska vara ordning och 
reda, och så ska det vara enkelt. Vi pratar till-
sammans och hjälps åt, vilket smittar av sig till 
beställarna. Vi måste ha kundens förtroende. 
Genomför vi bra jobb så kommer också kunderna. 

Det är magiskt att vara en del av BABs resa

RICKARD SVENSSON – REGIONCHEF RICKARD SVENSSON – REGIONCHEF

”Våra värdeord sitter i väggarna och 
smittar av sig när man kommer in här”
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RONNY FORS – SNICKARE PÅ ENTREPRENAD RONNY FORS – SNICKARE PÅ ENTREPRENAD

Vi anställda är ansiktet utåt och representerar 
alltid BAB i vår yrkesroll. Det är sunt förnuft 
som råder, berättar Ronny Fors som jobbat 
som snickare hos BAB sedan 2002. 

En vanlig dag börjar på bygget klockan 06:30. 
Då går vi igenom dagen och plockar ut våra 
verktyg. När dagen väl har börjat är också vår 
jargong igång. Vi har mycket god stämning i 
vårt arbetslag och arbetet är något som rullar på 
av sig själv. Det är i princip alltid samma arbets-
lag som jobbar tillsammans och alla vet vad som 
ska göras och vem som är bra på vad. Man blir 
snabbt samkörd om det kommer in någon ny 
och det faller sig naturligt att alla gör det de är 
bra på. Även om arbetsplatserna skiljer sig åt, 
så är rutinerna desamma. 
 
Sen jag började inom byggbranschen har det 
hänt mycket när det gäller säkerhetsåtgärder, 
rutiner och gällande hela arbetsmiljön. Idag är 
alla mycket mer noggranna. 

”Det bästa med att jobba på BAB är kamrat- 
skapet och kollegorna, alla är en enda stor 
familj, utan hierarkier, avslutar Ronny. 

Har du inte tid att göra det ordentligt, 
så har du inte tid att göra om det

”Jag ser BAB som ett 
seriöst företag som inte 
tar några genvägar”
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TANKAR KRING VÅRA KONTOR TANKAR KRING VÅRA KONTOR

Omsorgen om medarbetarna visar sig 
i kreativa och generösa kontor

BAB har en professionalitet och genom åren har 
mängden uppdrag utökats, och tillsammans har 
vi lärt oss massor. 
 
BAB stannar aldrig upp, utan vill alltid utvecklas 
med en väl avvägd framåtanda. De vill också ta 
andelar på marknaden men inte på bekostnad 
av kvalité och människor. De gör alltid en god 
avvägning. 

I min roll som arkitekt, ser jag till att alla är på 
väg mot samma håll när det gäller det estetiska 
och praktiska för att ett projekt ska bli så bra 
som möjligt. Vi jobbar nära varandra hela tiden, 
både internt och gentemot kunder och det är 
många beslut och ändringar som görs. Det gäller 
därför att få rätt nivå på arkitekturen och mycket 
handlar om just kommunikation.

BAB-KONTOREN
BABs huvudkontor är beläget i Åstorp och i 
samband med ombyggnation och utbyggnad av 
kontorslokaler föll det sig naturligt att låta den 
befintliga arkitekturen få fortsätta lysa med sitt 

återhållsamma, moderna uttryck. I två enkla, 
vita kuber ryms ljuset, himlen, arbetsglädjen, 
stillheten och kreativiteten. Arkitekturen är 
återhållsam med sitt vita skinn och samman- 
hållna fönstersättning. Alla byggnader, även 
lager, förråd och interiör, går i vitt. 
 
2018 uppfördes en systerbyggnad i Malmö med 
spektakulär innergård i mitten. Även om konto-
ret är skräddarsytt efter Malmös behov så finns 
många likheter med huvudkontoret. 
 
Samtliga BABs kontor har samma känsla när 
det gäller såväl arkitektur och tonalitet med hög 
igenkänningsgrad oavsett vilket av kontoren 
man besöker. 

Anders Möller är arkitekten som har varit delaktig i flertalet 

av BABs byggnationer genom åren. Hösten 2020 blev Anders 

Möller anställd på 3Hus, dessförinnan har han jobbat nära 

BAB sedan företaget förvärvades 2001. 

”Det är kul att rita hus och att se 
människor må bra i det man gör” 

24 25



26 27



Vi har genom åren tagit stora kliv genom orga-
nisk tillväxt och förvärv. Det har möjliggjort att 
vi har kunnat bredda kunderbjudandet, och få 
en starkare position på marknaden, vilket har 
genererat en god och trygg utveckling för BAB.
 
Idag tillhandahåller vi kompletta och fullt färdiga 
entreprenadtjänster till såväl kommersiella som 
professionella beställare. Byggservice har även en 

given bas. Det handlar bland annat om småservice, 
ombyggnader, stambyten, badrumsrenoveringar, 
kök, takarbeten, fasadarbeten eller fönsterbyten.

BAB jobbar sömlöst med entreprenad och bygg-
service. För att nå bästa möjliga resultat erbjuds 
byggservicearbeten samt totalentreprenader 
med fullt färdiga projekt från ax till limpa efter 
överenskommelse. 

Byggprojekt – från ax till limpa

ENTREPRENAD & BYGGSERVICE ENTREPRENAD & BYGGSERVICE
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Med båda fötterna på jorden

BAB är en komplett markentreprenör. Vi utför 
mark- och anläggningsarbeten för byggnation 
av industrier, bostäder, vägar, vatten och avlopp. 
Med bred maskinpark erbjuder vi möjligheten 
till anläggningsarbeten i olika storlekskategorier. 

Vårt miljö- och kvalitetsarbete är väl utarbetat. 
Vi är stolta över att få möjlighet att bygga hel-
hetslösningar för att utveckla delar av eller ett 
helt område på ett hållbart och långsiktigt sätt.

MARK & ANLÄGGNING MARK & ANLÄGGNING
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För oss är det viktigt att bygga bostäder för 
framtida generationer. Tillsammans med 3Hus 
har vi mycket stort kunnande och bred kompe-
tens inom alla typer av bebyggelse.  
 
Fastighet AB 3Hus är vårt systerbolag med 
affärsidé att utveckla och förvalta fastigheter 
för långsiktigt ägande. Personligt engagemang 

och korta beslutsvägar driver oss framåt. 
Vi utvecklar samhället genom ändamålsenliga 
kvalitativa bostäder och kommersiella lokaler. 
Vi bygger hus för att alla ska trivas både nu 
och i framtiden.

BYGG & FASTIGHET BYGG & FASTIGHET

Framtidens hus för bättre liv
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Ganska snart efter förvärvet av BAB Byggtjänst 
2001 började BAB att lägga en strategi för att få 
en långsiktig lönsamhet och hållbarhet i före- 
taget. Genom att stå på fler ben (entreprenad, 
byggservice samt mark och anläggning) blev det 
god balans i sysselsättningen och BAB kunde 
snabbt ta nya steg i utvecklingen. 
 
Genom åren har ordet kvalité följt med som ett 
signum och vi bygger för att alla ska må bra i 
våra hus, både nu och i framtiden.  

Idag har BAB förmånen att ha uppdragsgivare i 
hela södra Sverige och bygger såväl till allmän-
nyttan som till privata aktörer. Vi får därmed 
möjlighet att vara en del av samhället och skapa 
nya hem med vårt bostadsbyggande som passar 
alla plånböcker. Genom att bygga förnuftigt 
och hållbart blir resultatet också långsiktigt – 
för både oss som företag, kunder, samhället och 
de boende.  

BOSTÄDER BOSTÄDER

Med stort engagemang och förtroende 
bygger vi framtidens bostäder
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KOMMERSIELLT &  SAMHÄLLE KOMMERSIELLT &  SAMHÄLLE

BAB tror på att göra skillnad genom smarta 
och energieffektiva byggnader som är miljö- 
anpassade och håller över tid 
 
Vi bygger för att andra ska trivas och vårt sam-
hällsengagemang innefattar allt ifrån planering, 
byggande och förvaltning inom näringsliv, 
offentlig sektor och ideell sektor.

Tillsammans med vår breda kompetens inom 
alla typer av byggnationer och långa erfarenhet 
kan vi erbjuda kunder möjligheten att bygga 
fastigheter, kontor och samhällsbyggnader. 
 
Våra starka och långvariga kundrelationer 
kännetecknas av ömsesidigt förtroende.

 
Varje projekt är unikt och bygger på tätt samarbete
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KONCERNEN KONCERNEN

 
Bra investeringar och bättre affärer

BAB ingår i koncernen BrA Invest som är ett 
familjeföretag och ägs av bröderna Stefan, 
Kenneth och Christer Andersson. Idag ingår 
företagen BAB bygg, Draken i Reftele, 3Hus, 
KB Components och Dogman i BrA Invest 
koncernen.
 
DOGMAN är idag en komplett handelsrörelse 
som bedriver grossistförsäljning mot både dagli-
varu- och detaljhandel i kombination med egna 
butiker och e-handel. I deras erbjudande finns 
idag förutom egna märkesvaror en stor mängd 
andra produkter. Dogman värnar alltid om dju-
rens, kundens och personalens bästa i en bransch 
med tuff konkurrens och många aktörer.
 
FASTIGHETS AB 3HUS är fastighetsbolaget vars 
affärsidé är att utveckla och förvalta fastigheter 
för långsiktigt ägande. Verksamhetsområdet ex-
panderas successivt och är för stunden hela Skåne 
och Halland. Tillsammans med BAB är 3Hus en 
aktör som kontrollerar hela bygg- och fastighets-
kedjan från råmark till färdig slutprodukt.

KB COMPONENTS erbjuder helhetslösningar till 
högsta möjliga kvalité inom plastindustrin. Med 
deras toppmoderna tillverknings- och logistik-
system kan de tillgodose sina kunders behov med 
leverans- och kvalitetsprestanda i särklass. KB 
har produktionsanläggningar i flertalet länder.
 
DRAKEN I REFTELE grundades redan 1964 
och är ett av Sveriges äldre företag inom plast- 
produktion. Draken har idag två huvudsakliga 
produktområden: Industriförpackningar och 
teknisk film. Draken är ett expansivt företag 
med målsättning att hålla världsklass inom allt 
de företar sig.

 

Fr. vänster, Kenneth Andersson, 

Stefan Andersson och Christer Andersson
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Idag är BAB en av byggindustrins största arbets-
givare i södra Sverige. Vi eftersträvar en lokal 
närvaro hos våra kunder och har idag tre olika 
kontor i Åstorp, Malmö och Halmstad. 

Vår affärsidé är att vara byggmästaren som på 
bästa sätt hjälper våra kunder att nå framgång. 
Vi på BAB har ett gammalt hederligt förhåll-
ningssätt där ordning, reda och punktlighet är 
nyckelord. Våra kundrelationer är ofta både 

starka och långvariga och kännetecknas av 
ömsesidigt förtroende. Kundernas förtroende 
förvaltas väl med förhoppning om att det ska 
fortsätta långt efter bygget är klart.

Vi bygger inte bara hus, vi bygger förtroende 
sedan 1921. 

BAB bygg Nv Skåne
Postadress: Box 163, 265 22 Åstorp

Besöksadress: Bronsgatan 4, Åstorp

Tel: 042-509 60 

E-post: info@babbygg.se

BAB bygg Malmö
Postadress: Box 163, 265 22 Åstorp

Besöksadress: Djurhagegatan 8, Malmö

Tel: 040-642 59 00

E-post: info@babbygg.se

BAB bygg Halland
Postadress: Box 163, 265 22 Åstorp

Besöksadress: Svarvaregatan 3, Halmstad

Tel: 035-22 17 00 

E-post: info@babbygg.se

 

BAB anläggning
Postadress: Box 163, 265 22 Åstorp

Besöksadress: Bronsgatan 4, Åstorp

Tel: 042-509 60

E-post: info@babanlaggning.se

 
Vi skapar förutsättningar för bra relationer

VÅRA KONTAKTVÄGAR
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Produktion: Thorn Creative Agency 2020.11 

Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan 

Papper: Edixion 300g omslag och 150g inlaga 

 

Tack till våra anställda på BAB och till alla som medverkar i jubileumsboken.
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